Преподавателска и научна дейност на доц. А. Семов
1. Преподавателска дейност
1.1. Преподавател по право на ЕС на щат от февруари 1999 г. (асистент, старши и
главен)
1.2. От 2008 г. титуляр на дисциплината „Право на ЕС” в ЮФ на СУ – специалности
„Право” и „Международни отношения”
1.3. От 2010 г. доцент по „Право на ЕС” (с труд „Система на източниците на
правото на ЕС”)
1.4. Не е преподавал „Право на ЕС” в други български университети
1.5. 6 пъти гост-професор в чужбина
- в Загребския университет, Хърватска (2004)
- в Университета « Montesquieu » – Bordeaux IV (2008),
- и в Université de Lorraine, Франция (2010, 2012, 2014 и 2016 г.)
1.6. С много активна преподавателска и лекторска дейност в съдебната система и
адвокатурата: във ВКС, ВАС (специална едногодишна лектория, 100 часа),
ВКП, НИП (многократно) и Центъра за Обучение на адвокати „Кр. Цончев”
(основен лектор в едногодишно продължаващо обучение – 3 цикъла по 100
часа) и десетки отделни семинари
2. Научно-изследователска дейност
2.1. А. Семов е първият в България, защитил дисертация по „Право на ЕС” (пред
СНС септември 2006 г. с труд „Принципи на прилагане на Правото на ЕС”)
2.2. През 2012 г. става първият д.ю.н. с труд по „Право на ЕС” и най-младият досега
д.ю.н. в България (на 42 г., с труд „Съвременно международно правораздаване.
Съдът на ЕС”)
2.3. За същия труд през 2012 г. получава първата в СУ катедра „Жан Моне” на ЕК,
първа и в Източна Европа за научни изследвания в материята на съдебната
система на ЕС
2.4. Автор на общо 27 самостоятелни цялостни произведения (12 научни труда, 5
учебника и учебни помагала и 10 студии) в материята на правото на ЕС
2.5. Посветени на всички основни групи въпроси на конституционното право на ЕС:
- история и институционна система на ЕС (учебни помагала)
- доктрина за европейската интеграция
- източници на Правото на ЕС
- принципи на прилагане на Правото на ЕС
- съдебна система на ЕС
- гражданство на ЕС
- права на човека в ЕС
- свободно движение на хора в ЕС
2.6. Автор и на над 62 научни статии, 51 от които по проблеми на правото на ЕС
2.7. Съавтор и на учебника по „Етика и право” за 10-ти клас
2.8. През май 2017 г. (след подаване на документи за процедурата) е издаден трудът
„Правна система на ЕС” (640 стр.)
2.9. Известно от негови публикации е, че подготвя нови два научни труда:
- „Права на гражданите на Европейския съюз. Том ІV. Актуални проблеми на
прилагането на Хартата на основните права на ЕС 7 години след влизането в
сила на Договора от Лисабон”

-

„Съвременно международно правораздаване. Том ІІІ. Реформата на Съда на
ЕС и актуални проблеми в практиката на Съда на ЕС относно
преюдициалното запитване 8 години след влизането в сила на Договора от
Лисабон”

3. Научно-организационна дейност
3.1. Инициатор и ръководител на най-престижната магистърска програма в СУ –
„Международна магистърска програма по Право на ЕС” под патронажа на
Министър-председателя на Република България и Посланика на Френската
република – съвместно с Университетите на Лотарингия и Страсбург, Франция
3.2. Инициатор и ръководител на поредица форми за следдипломна квалификация
на юристи по Право на ЕС (общо 7 отделни обучения)
3.3. Организатор на 6 международни научни конференции
3.4. Организатор на 4 научни конференции с международно участие
3.5. Организатор на 13 сесии на единствения в България Европейски летен
университет по Право на ЕС
3.6. Организатор и лектор на 6 зимни и 8 летни Академии по Европейско право и 22
семинара по Право на ЕС за магистрати
3.7. Специален лектор на Върховния административен съд (2014-2015 г.) и ВАП и
ВКП (2011-2014 г.)
3.8. Инициатор и лектор на първото по рода си „Едногодишно продължаващо
обучение по Право на ЕС” за адвокати в Центъра за обучение на адвокати „Кр.
Цончев” (2017 г.)
3.9. Съставител и редактор на 14 научни сборника – от международни конференции
и други
3.10. Създател и съставител на поредицата „Лекции на Международната
магистърска програма по Право на ЕС”, сред които първия в историята сборник
трудове на съдии от Общия съд на ЕС (2012 г. по повод 25-годишнината от
създаването на Общия съд)
3.11. Преводач на общо 11 тома преводни издания по право на ЕС (Учредителните
договори на ЕО и ЕС, Конституцията за Европа, Договорът от Лисабон и 5
авторски труда на най-видните френски учени)
3.12. Създател на Библиотека „Студии по Европейско право” с общо 27 издания
3.13. Създател и директор на Института по Европейско право, участвал активно в
редица от посочените по-горе инициативи и/или издания.
3.14. Член на Издателския съвет (2005-2012) и Главен редактор (2012-2017 г.) на
Международния журнал по ядрено право
3.15. Член на Изпълнителния комитет и касиер (2006-2011) и Заместникпредседател (от 2011 г. досега) на Българската асоциация по Международно
право (клон на Асоциацията по Международно право – Лондон)
3.16. Член на Организационния комитет и Председател на Издателския съвет на
Световния конгрес по международно право (2012 г.)
4. Научно-проектна дейност
4.1. Инициатор и ръководител на проект „Взаимоотношенията между Съда на ЕС и
националните съдилища” по фонд „Научни изследвания” на СУ –
международна конференция и сборник трудове (2009 г.)
4.2. Инициатор и ръководител на първата в СУ „Катедра „Жан Моне” на ЕС”,
предоставена му за материята на съдебната система на ЕС (2012-2015 г.)

4.3. Инициатор и ръководител на проект, финансиран от ЕК, „Модул „Жан Моне” –
за въвеждане и преподаване на дисциплината „Европейско ядрено право” в
Международната магистърска програма „Право на ЕС” (2012-2015 г.),
единствено в юридически факултет в Европа
4.4. Инициатор и ръководител на Проект, финансиран от ЕК по програма „Justice”:
за обучение на магистрати по право на конкуренция в ЕС – съвместно с водеща
неправителствена организация от Гърция (European Public Law Organization,
EPLO) (2015-2016 г.)
4.5. Инициатор и ръководител на Проект, финансиран от ЕК по програма „Justice”:
за обучение на магистрати по право на конкуренция в ЕС – съвместно с водеща
неправителствена организация от Гърция (European Public Law Organization,
EPLO) (Втори проект, 2017-2018 г.)
4.6. Инициатор и ръководител на Проект, финансиран от ЕК по програма „Justice”:
за научни изследвания, обучение на магистрати от Гърция, Румъния и България
и създаване на теоретико-практичен уеб-сайт по проблемите на прилагането на
Хартата на основните права на ЕС (2017-2019 г.)
5. Участия в научни конференции
5.1. Повече от 40 участия в международни научни конференции в България и
чужбина
5.2. Повече от 50 участия в научни конференции в България

